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2. Hammaslääkäripäivien 
ajankohtaiset asiat



• Näytteilleasettajien infosivusto: hammaslääkäripäivät.fi

→Yrityksille

→Tietoa näytteilleasettajille

Mistä löydän kaiken tärkeän käytännöntiedon?



Verkostoidu opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden 
hammaslääkäreiden kanssa tapahtuman aikana!

• Hammaslääkäripäivät haluaa tukea opiskelijoiden ja uransa alku taipaleella olevien 

hammaslääkäreiden verkostoitumista alalla toimivien yritysten kanssa sekä kannustaa heitä 

tutustumaan yritysten tarjoamiin tuotteisiin ja palveluihin. 

• Apollonia ja Messukeskus yhdessä järjestävät nuorille hammaslääkäreille suunnatun osallistavan 

rastiradan, minkä avulla pyritään kannustamaan kohderyhmän vierailua näyttelyosastoilla. Ideana on, 

että rastirataan osallistuvat kiertävät Seppo nimiseen sovellukseen rakennetun kartan mukaan 

osastoja, ja tekevät jokaisella osastolla pienen tehtävän. Tehtävän suoritettua osallistuja saa kuitata 

rastin tehdyksi.

• Kannustammekin kaikkia Hammaslääkäripäivien näytteilleasettajia ilmoittautumaan mukaan. 

Osallistuminen on helppoa ja maksutonta. Ainoa, mitä mukaan haluavan yrityksen on tehtävä, on 

ilmoittautua osoitteeseen paula.tuominen@messukeskus.com sekä suunnitella heidän osastollaan 

suoritettava pieni tehtävä. 

mailto:paula.tuominen@messukeskus.com


• Monivalintakysymys yritykseen, tuotteisiin tai palveluihin liittyvästä asiasta-
selvitä oikea vastaus osastolla

• Tuotteen testaamista osastolla – ota kuva todisteeksi

• Verkostoidu yritysedustajan kanssa – ota yhteiskuva

Esimerkkejä tehtävistä



• 95 yritystä

• 2188 m2

• Näyttelyn aukioloajat
• Torstai 10.11. klo 

8.30-18.00
• Perjantai 11.11. klo 

8.30-18.00

• Rakennus 8.-9.11.
klo 7.00-22.00
(ovi 1.4 ja 3.6)

Varaustilanne 2022 tapahtumaan



• Sisäänkäyntiportit

• Lukijalaitteet

• Diginäytöt

• Wc-kyltit

• Lattiatarroitukset

→ Kysy tarjous Minnalta

Näkyvyysvaihtoehdot



3. Osaston suunnittelu

• Osaston suunnittelu kannattaa aloittaa viimeistään nyt

• Osastotekniikan hinnoittelu perustuu hintajaksoihin, kuun 

loppuun asti tilaukset ja tarjouspyynnöt normaalihinnoin.

• Hinnat nousevat 20% 01.10.2022, 50% 21.10.2022

• Messukeskus tarjoaa osastosuunnittelua niin pieniin kuin 

isoihin osastoihin. Näyttävät osastot erottuvat edukseen.

• Ammattimainen suunnittelu ja toteutus palveluksessanne

• Ripustukset ja sähköt Messukeskuksen kautta



Osaston suunnittelu ja tekniset 

kysymykset:

Veikko Viuha

Tekniikan myyntipäällikkö

+358 50 592 6292

Veikko.viuha@messukeskus.com

• Osastokartat, tiedot ja tilauksia eMessukeskus.com palvelussa

• Rakentamiseen liittyvä info samassa paikassa

• Halliin liittyvät rajoitteet kannattaa huomioida, lisätietoja Veikolta

• 2,5m korkeampien rakenteiden, mainosten ja somisteiden 

lisänäkyvyysmaksu

• Osastoon liittyvissä kysymyksissä, tarjouksissa ja tilauksissa 

voit kääntyä puoleeni.



4. Tapahtuman markkinointi



• Messukeskus markkinoi tapahtumaa, näytteilleasettajat omaa 
osallistumistaan!

• Kävijä tulee tutustumaan tiettyihin palveluntarjoajiin. Varmista että 
potentiaalinen asiakkaasi tietää, että olette mukana

• Yhteisillä markkinointitoimenpiteillä voimme:
• rakentaa tietoisuutta tapahtumasta
• vahvistaa tapahtuman imagoa ja näin houkutella lisää kävijöitä nyt ja 

tulevaisuudessa
• herättää mielenkiinnon tapahtumaa ja messuohjelmaa kohtaan
• aktivoida kävijöitä rekisteröitymään

Markkinoi omaa messuosallistumistasi!



• Hyödynnä Hammaslääkäripäivien 
valmiit, maksuttomat materiaalit, kun 
kerrot asiakkaillenne, että olette mukana messuilla!

• Voit käyttää materiaaleja esim. 
nettisivuilla, uutiskirjeissä, ilmoituksissa, somessa 
ja sähköpostin allekirjoituksessa.

Valmiit materiaalit helpottavat markkinointia

Lataa materiaalit mediapankista osoitteesta:

https://mediabank.messukeskus.com/kuvat/Hammaslääkäripäivät+%7C++The+Finnish+Dental+Congress+and+Exhibition/



• Helppokäyttöinen eKutsu-työkalu mahdollistaa 

henkilökohtaisen sähköpostikutsun lähettämisen yhdellä 

kertaa jopa tuhansille asiakkaille. Kutsuun voi liittää oman 

tervehdyksen, yrityksen logon/kuvia sekä tietoa yrityksen 

tarjonnasta messuilla.

• Työkalu löytyy eMessukeskus-palvelusta kohdasta "Lähetä 

eKutsuja ammattilaisille". eKutsuja ei siis tarvitse tilata 

ennakkoon, vaan voit lähettää niitä niin paljon kuin haluat, 

milloin haluat. Lähettäminen on maksutonta!

• Ohje eKutsun käyttämiseen https://material.messukeskus.c

om/ekutsupalvelun-kayttoohje/

eKutsu on maksuton ja helppo

https://material.messukeskus.com/ekutsupalvelun-kayttoohje/


• Eniten eKutsuja lähettänyt yritys voittaa 
diginäkyvyyspaketin messujen ajaksi!

• Osallistuminen helppoa: lähetät vain 
kutsuja! Kisa käynnissä 24.10. saakka.

• Palkintona näkyvyys sähköisissä 
opastenäytöissä koko tapahtuman ajan! 
Arvo 5 000 €.

Osallistu eKutsu-kisaan!



• Päivitä yritysprofiilisi eMessukeskuksessa

ja hyödynnä paras mahdollinen maksuton 

näkyvyys verkkosivuilla

• Päivitetyt tiedot näkyvät 

https://hammaslaakaripaivatnayttely.fi/naytteill

easettajat/ -sivulla oman yrityksenne 

tiedoissa. Kerro mitä yrityksenne tarjoaa ja 

miksi osastollenne kannattaa tulla. 

• Ohjeet profiilin päivittämiseen https://messuke

skus.com/profiilisivujen-hallinnan-

kayttoohjeet/

Päivitä yritysprofiili
Yritysprofiili päivitettynä voi näyttää tältä:

Ja päivittämättömänä tältä:

https://hammaslaakaripaivatnayttely.fi/naytteilleasettajat/
https://messukeskus.com/profiilisivujen-hallinnan-kayttoohjeet/


5. Viestintä



• Hammaslääkäripäivät on nyt LinkedInissä! Seuraa sivua ja muista tägätä mukaan 
postauksiisi tapahtumasta → Hammaslääkäripäivät LinkedInissä

• Haluatko näkyä Hammaslääkäripäivien LinkedInissä?

• Lähetä kuva (1080 x 1080) ja teksti tiedottaja Marissa Rämäselle 
(marissa.ramanen@messukeskus.com) – toimitathan nämä hyvissä ajoin ennen tapahtumaa

• Voit kertoa esimerkiksi uutuustuotteista, joihin pääsee messuilla tutustumaan, ohjelmasta 
osastolla tai esitellä yrityksesi kävijöille!

• Julkaisemme näitä LinkedInissä ennen tapahtumaa

• Muista kertoa ennakkoon medialle uutuuksistasi – tiedotteen voit lisätä eMessukeskuksen
kautta

• Kerrothan mahdollisesta osasto-ohjelmastasi, uutuuksistasi ja mahdollisista 
pressitilaisuuksistasi Marissalle (marissa.ramanen@messukeskus.com)

Vinkit viestintään

https://www.linkedin.com/company/hammasl%C3%A4%C3%A4k%C3%A4rip%C3%A4iv%C3%A4t/
mailto:marissa.ramanen@messukeskus.com
mailto:marissa.ramanen@messukeskus.com


• LinkedIn-sivu https://www.linkedin.com/company/hammaslääkäripäivät

• LinkedIn-event https://www.linkedin.com/events/hammasl-k-rip-iv-
t20226961211415604940800/

• Facebook-event https://www.facebook.com/events/600303575031846

Ota kanavat seurantaan, kutsu verkostot mukaan ja jaa postauksia myös 
omissa kanavissa!

Somekanavat

https://www.linkedin.com/company/hammaslääkäripäivät
https://www.linkedin.com/events/hammasl-k-rip-iv-t20226961211415604940800/
https://www.facebook.com/events/600303575031846


6. eMessukeskus info + 
ekutsujen lähetys



• Osoite: emessukeskus.com → Kirjaudu sisään

• Yrityksen profiilisivujen luominen

• ekutsujen lähetys

• Kulkukorttien tilaus

• Lounaslippujen ja osastotarjoilujen tilaus

• Pysäköinti

• Osastotilausten tekeminen; kalusteet, sähköt, tarjoilut, siivoukset, lisävalaistus yms.

eMessukeskus – mitä siellä tehdään?



KIITOS TILAISUUTEEN 

OSALLISTUMISESTA! 


